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Lýsing á námi og kennslu í Garðaskóla er sett fram af kennurum til að koma á framfæri til nemenda markmiðum með þeim verkefnum sem 

unnin eru í skólanum. Viðfangsefni miðast við kröfur Aðalnámskrár grunnskóla. Hér er lýst þeirri hæfni sem nemendur eiga að ná á árinu og 

hvernig viðfangsefni þeir glíma við til að ná settum viðmiðum. Námsáætlunin gefur upplýsingar um þá leiðsögn og námsmat sem 

nemendum er gefið í námsgreininni. Námsáætlunin er lifandi skjal og birt með fyrirvara um breytingar. 

 

Skóladagatal Garðaskóla má nálgast á vef skólans: http://gardaskoli.is/skolinn/skoladagatal/  

 

Upplýsingar um heimanám og verkefni hverrar viku má nálgast á Innu. Nemandi ber ábyrgð á eigin námi og að standa skil á þeim þáttum 

sem teknir eru til námsmats. Ef nemandi missir úr kennslustund þarf hann að afla sér upplýsinga um heimavinnu og afla þeirra gagna sem 

þörf er á. Ef nemandi skilar ekki tilteknum þætti til námsmats getur það þýtt að lokamat geri ekki rétta grein fyrir hæfni hans. 

 

Læsi til náms: Aðalnámskrá Grunnskóla fjallar um mikilvægi vísindalæsis, þ.e. getu nemandans til að lesa texta um náttúrufræði, nota 

hugtökin sem þar eru og setja þau í samband við náttúruna, tækni, samfélagið og manngerð fyrirbæri. 

Gagnvirkur lestur og hugtakakort eru þær aðferðir sem helst eru notaðar í náttúrufræðinni til að auka hugtakaskilning auk æfinga í lestri 

fræðitexta. Nánar má lesa um læsisstefnu Garðaskóla á vefsíðu skólans. 

Kennarar: Margrét Betty Jónsdóttir betty@gardaskoli.is 

Nánari upplýsingar og gögn tengd náminu eru aðgengileg í Innu, t.d. hæfniviðmið og/eða 

lykilhæfniviðmið sem unnið er með í áfanganum, matskvarðar, gátlistar, verkefni o.fl. 
 

Vika 34 - 39 - 20.08-28.9.     
20-21.08 Skipulagsdagar / 22.08 Fyrsti skóladagur / 11-12.09 Könnunarpróf MMS í 10. bekk  
17.09 Skipulagsdagur  

Hæfniþáttur: 

Kort 

Innri öfl 

Flekar 

Eldvirkni 

Jarðskjálftar 

Tegundir bergs 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Umræður, verkefni og tilraunir 

Námsmat: 

Virkni í tímum, samvinna við 

verkefna og tilraunavinnu, 

framkvæmd verkefna og 

skýrslur 

Könnun 

 
Vika 40-51 - 1.10-21.12.     
03.-10.10 Forvarnarvika Garðabæjar / 16.10 Samráðsdagur heimila og skóla / 26.10 Skipulagsdagur 
07-09.11 Gagn og gaman / 08.11 Baráttudagur gegn einelti / 27.11 Skipulagsdagur 
13.12 Starfamessa / 19.12 Jólaflóð / 20.12 Jólaskemmtun / Vika 52 - 21.12-02.01 Jólaleyfi 

Hæfniþáttur: 

Ytri öfl 

Lofthjúpurinn 

Rof 

Vindar 

Haf, vatn 

Vansorka og 

jarðvarmi 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Umræður, verkefni, tilraunir. 

 

Námsmat: 

Virkni í tímum, samvinna við 

verkefna og tilraunavinnu, 

framkvæmd verkefna og 

skýrslur 

Könnun 
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